
Voorwoord 
 
Voor u ligt het veranderlijke deel van de schoolgids van basisschool De Achtbaan voor het schooljaar 2018-
2019. Hierin vindt u een overzicht van onderdelen van de schoolgids die jaarlijks veranderen. Zoals de groepen 

met  de leerkrachten, de vakanties en de vrije dagen.  
Wanneer u de gehele schoolgids wilt lezen kunt u deze downloaden van onze website. Via het ouderportaal van 
social schools krijgt u regelmatig informatie van de groep van uw kind(eren). Ook wordt u middels social 
schools uitgenodigd voor de oudergesprekken. Gedurende het schooljaar worden er nieuwsbrieven uitgegeven. 
Hierin vindt u de meest recente informatie over activiteiten van het moment. 
Ook kunt u ons volgen via Facebook en/of twitter. 
 
Mede namens het team wil ik u en uw kinderen een goed schooljaar toewensen! 
 
Kim de Mos 
Schoolleider De Achtbaan 
 
 
1. Organisatie van de school 
 
1.1 Schoolgegevens 
Basisschool De Achtbaan 
Akkrumerraklaan 121 
3544 TT Utrecht 
Telefoon: 030-6702201 
 
Email: info.deachtbaan@ksu-utrecht.nl 
Website: www.ksu-deachtbaan.nl  
FB: https://www.facebook.com/ksude.achtbaan 
Twitter: @KBSDeAchtbaan  
 
 
1.2  De schoolleiding 
schoolleiding  
Kim de Mos  
 
coördinatoren  
Onderbouw (groep 1/4): Marijn Barneveld 
Bovenbouw (groep 5/8): Nathalia Bogerd 
HB onderwijs (HB 5/6 en HB 7/8) Sarah Brinkers 
 
De schoolleiding en coördinatoren vormen samen het 
managementteam. Bij afwezigheid van de 
schoolleiding nemen de bouwcoördinatoren waar en 
zijn aanspreekpunt voor ouders en collega’s. 
 
Zorgteam 
Interne begeleiding: Anouk Matser en Sanne Kerste 
RT+ Janieke van den Heuvel 
  

Alle teamleden hebben een e-mailadres waar u hen 
eenvoudig op kunt bereiken. Dit e-mail adres is de 
voor en achternaam van de leerkracht, gescheiden 
door een punt, gevolgd door @ksu-utrecht.nl 

1.3 Teamleden 

Nynke de Vries 
Mariette Roest 
vacature 
Tiersja Kamta 
 
Jessi van de Haar 
 
 
vacature 
 
Marijn Barneveld 
 
Maaike Niewenhuis 
Robin Kuip 
Mayra van der Kooy 
Christiaan van Klink 
 
Janna Maaijen 
Nicky Veringa 
Esther Brandhorst 
Nathalia Bogerd 
Janieke van den Heuvel 
 
Cindy Polman 
Joan van Wijnbergen 
Manon Nieuwpoort 
Anneke Visser 
Kim Enderink 
Roel Scholman 
Elise van Veen 
Fleur Boekling 
Sarah Brinkers 
Robbert van Dijk 
Yvonne Berben 
Maike Thonissen 
 
Funda Simsek 
Mimoun El Fachtali 
 
 

Leerkracht vlinders 1/2A  
Leerkracht uilen 1/2B 
Leerkracht Uilen 1/2B 
Leerkracht beren 1/2C 
Intern contactpersoon 
Leerkracht lieveheers-
beestjes 1/2 D 
ICT coördinator 
Leerkracht 
lieveheersbeestjes 1/2D 
Leerkracht groep 3A 
onderbouwcoördinator 
Leerkracht groep 3A 
Leerkracht groep 3B 
Leerkracht groep 4A 
Leerkracht groep 4B 
schoolopleider 
Leerkracht groep 4B 
Leerkracht groep 5A 
Leerkracht groep 5B 
Leerkracht groep HB 5/6 
Leerkracht groep HB 5/6 
Intern contactpersoon 
Leerkracht groep 6A 
Leerkracht groep 6B 
Leerkracht groep 7A 
Leerkracht groep 7B  
Leerkracht groep 8A 
Leerkracht groep 8B 
Leerkracht groep 8B 
Leerkracht HB 7/8 
Leerkracht HB 7/8 
Vakleerkracht gym 
Vakdocent Muziek 
Vakdocent beeldende 
vorming 
klassen assistent 
Conciërge  
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2. MR/OC 
 
2.1 Leden 
 
MR (medezeggenschapsraad) 
Oudergeleding: Dirk-Jan de Jong, Betul Ozkaya, Iris 

Huurnink. 
  
Teamgeleding:. Anouk Matser, Maaike Niewenhuis, 
Roel Scholman 
 
OC (oudercommissie) 

Oudergeleding: Stefan van Essen (voorzitter), Anita 
Bieleman (penningmeester) Moniek Verel, Margreet 
Anches, Souad Akoudad, Arryetta Koers,  
Teamgeleding: Robbert van Dijk en Manon 
Nieuwpoort 
 

 
 
 
 
2.2 Vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt net als 
afgelopen jaar 42,50 euro. Voor het derde en 
daaropvolgende kind betaalt u 25,- euro. Uit de 
ouderbijdrage worden activiteiten als Sinterklaas 
viering, kerstviering, sportdagen en het schoolreisje 
bekostigd. U krijgt voor de vrijwillige ouderbijdrage 
een brief met de betalingsgegevens.  
U-pashouders worden verzocht een kopie van de U-
pas aan het begin van het schooljaar bij de directie in 
te leveren. 
Voor de leerlingen van groep 8 wordt een extra 
bijdrage gevraagd voor het kamp van €45,- 
Voor het volgen van voltijd HB onderwijs wordt een 
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van €750,-  

 
3. Regelingen schooltijden en vakanties 
 
3.1 Schooltijden 
 
Alle dagen van 8.30u-14.15u 
 
3.2 Regels in geval van schoolverzuim 
Is uw kind ziek, vragen wij u om dit voor 8:40 uur 
door te geven op school. Dit kan telefonisch of via e-
mail: info.deachtbaan@ksu-utrecht.nl.  Indien er 
geen afmelding van uw kind ontvangen is zal de 
leerkracht contact met u opnemen.  
Afwezigheid zonder geldige reden en/ of toestemming 
van de schoolleiding wordt als ongeoorloofd verzuim 
gezien. De school is verplicht dit verzuim te melden 
bij de leerplichtambtenaar.  
 
3.3 Vakanties en vrije dagen 
Vakanties  

Herfstvakantie 
22 oktober t/m 26 
oktober 2018 
 
Kerstvakantie   
24 december 2018 t/m 
4 januari 2019 
 
Krokusvakantie 
25 februari t/m 1 
maart 2019 
 
Goede vrijdag 
Vrijdag 19 april 2019 
 
 

meivakantie 
22 april t/m 3 mei 2019 
 
Tweede pinksterdag 
Maandag 10 juni 2019 
 
Zomervakantie 
22 juli t/m 30 augustus 
2019 

 

 
Extra vrije dagen en studiedagen 
Studiedag donderdag 5 oktober 2018 
Studiedag maandag 12 oktober 2018 
Studiedag woensdag 14 november 2018 
Studiedag donderdag 6 december 2018 
Studiedag vrijdag 22 februari 2019 
Studiedag maandag 25 maart 2019 
 
3.5 Buitengewoon verlof 
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat 
uw kind gedurende de schooltijden op school 
aanwezig zal moeten zijn. De schoolleiding zal u geen 
verlof toekennen om uw vakantie te verlengen of om 
eerder op vakantie te gaan. Er zijn echter wel twee 
uitzonderingen waarvoor verlof mag worden 
toegekend: 

 Extra verlof kan worden aangevraagd door 
ouders die door de aard van hun 
werkzaamheden niet in de schoolvakanties 
op vakantie kunnen. Voor het toekennen van 
het verlof is wel een schriftelijke verklaring 
van de werkgever nodig. Dit extra verlof 
mag niet aansluitend aan een schoolvakantie 

vallen. 
 Extra verlof kan ook worden aangevraagd 

voor bijzondere gebeurtenissen. Hierbij valt 
te denken aan huwelijken en begrafenissen.  

In beide gevallen wordt het verlof bij de schoolleiding 
aangevraagd door middel van een verlofformulier 
welke te verkrijgen is bij de schoolleiding en te 
downloaden via de website van de school. Indien uw 
kind afwezig is terwijl het verlof niet is toegekend, is 
de schoolleiding verplicht dit te melden bij de 
leerplichtambtenaar. 
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4. Adressen en externe contacten 
 

4.1 Schoolbestuur 
De Achtbaan maakt deel uit van de KSU, de 
Katholieke Scholenstichting Utrecht. 
 
Katholieke Scholenstichting Utrecht 
Postbus 9001 
3506 GA  Utrecht 
Telefoon 030-2642080 

 
Bezoekadres: 
Kaap Hoorndreef 46a 
3563 AV  Utrecht 
 
Voorzitter college van bestuur: Dhr. J. van der Klis 
Clusterdirecteur: Mevr. C. Versprille 
 
 

 
 
4.2 Externe contactpersonen 

Onderwijsinspectie 
Rijksinspectiekantoor De Meern 
Park Voorn 4 
3454 JR De Meern telefoon 030-6663737 
 
Schoolarts 
Julius Gezondheidscentrum Parkwijk 
1e oosterparklaan 78 
3544 AK  Utrecht 
Telefoon 030-2867552 
 
Kunstlocatie de Vrijstaat 
Boerderij Hofstede ter Weide 
Hogeweide 3 
3541 BC Utrecht 
www.devrijstaat.nl 
 
Mariakerk (O.L.V. ten Hemelopneming) 
www.lichtvanchristus.nl 

 
4.3 Vertrouwenspersonen 
Intern: Tiersja Kamta en Janieke van den Heuvel 
Extern: Ed Olijkan, evp@cedgroep.nl, 
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam 
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